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Alteração 1
Edite Estrela
Alteração de Compromisso que substitui a alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os objectivos previstos nas 
conclusões da Presidência do Conselho 
Europeu de Barcelona, de 15 e 16 de 
Março de 2002, estabelecem que os 
Estados-Membros deverão eliminar os 
desincentivos à participação das mulheres 
no mercado de trabalho e procurar 
garantir a disponibilidade de estruturas de 
acolhimento, até 2010, para, pelo menos, 
90% das crianças com idades 
compreendidas entre os 3 anos e a idade 
da escolaridade obrigatória e, pelo menos, 
33% das crianças com menos de 3 anos, 
as quais devem beneficiar de igualdade de 
acesso a essas estruturas, tanto nas 
cidades, como nas zonas rurais.

Or. en

Alteração 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Alteração de Compromisso que substitui a alteração 7 e 84

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) A Estratégia Global da Organização 
Mundial de Saúde para a alimentação do 
bebé e da criança, de 16 de Abril de 2002, 
apoiada pela Resolução 55.25 da 55.ª 
Assembleia Mundial de Saúde, afirma 
que a alimentação exclusiva por 
aleitamento materno nos primeiros seis 
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meses de vida da criança assegura um 
crescimento e um desenvolvimento 
excelentes. Com base nesta Resolução, os 
Estados-Membros devem encorajar a 
existência de licenças destinadas à 
consecução desse objectivo.

Or. en

Alteração 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Alteração de Compromisso que substitui as alterações 16, 101 e 111

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para ajudar os trabalhadores a 
conciliar as vidas profissional e familiar e 
para uma efectiva igualdade de género, é 
fundamental que os homens tenham 
direito a uma licença de paternidade 
paga, em moldes equivalentes - salvo no 
que respeita à duração - aos da licença de 
maternidade, a fim de que, 
progressivamente, se criem as condições 
necessárias. Este direito deveria ser 
concedido também às pessoas que vivem 
em união de facto. Os Estados-Membros 
são encorajados a avaliar a possibilidade 
de as respectivas ordens jurídicas 
reconhecerem aos trabalhadores do sexo 
masculino um direito individual e não 
transferível à licença de paternidade, sem 
perda dos seus direitos relativamente ao 
emprego.

Or. en
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Alteração 4
Edite Estrela
Alteração de Compromisso que substitui a alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Atendendo à necessidade de ajudar 
os trabalhadores a conciliarem as suas 
vidas profissional e familiar, é essencial 
prever licenças de maternidade e 
paternidade mais longas, incluindo nos 
casos de adopção de uma criança com 
idade inferior a 12 meses. O trabalhador 
que tenha adoptado uma criança com 
idade inferior a 12 meses deve ter os 
mesmos direitos que um pai ou uma mãe 
natural e poder beneficiar de uma licença 
de maternidade e paternidade nas mesmas 
condições.

Or. en

Alteração 5
Edite Estrela, Siiri Oviir 
Alteração de Compromisso que substitui as alterações 29 e 115

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-G (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

-1-G. O artigo 7.º é substituído pelo 
seguinte: 

"Artigo 7.º
Trabalho nocturno

1. Os Estados-membros tomarão as 
medidas necessárias para que as 
trabalhadoras referidas no artigo 2.º não 
sejam obrigadas a efectuar trabalhos 
nocturnos nem horas extraordinárias:
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a) durante as 10 semanas anteriores à 
data prevista para o parto;
b) durante o restante período de gravidez, 
se for necessário para a sua saúde ou 
para a do nascituro;
(c) durante todo o tempo que durar a 
amamentação.
2. As medidas referidas no n.º 1 deverão, 
em conformidade com as legislações e/ou 
práticas nacionais, incluir a 
possibilidade de:
a) Transferência para um horário de
trabalho diurno compatível; ou
b) Dispensa de trabalho ou 
prolongamento da licença de 
maternidade sempre que essa 
transferência não seja técnica e/ou 
objectivamente possível [...].
3. A trabalhadora que pretenda ser 
dispensada de prestar trabalho nocturno 
deve, de acordo com as regras 
estabelecidas pelos Estados-Membros, 
informar o empregador e, no caso 
referido na alínea b) do n.º 1, apresentar 
um atestado médico.
4. No caso de famílias monoparentais e de 
pais de crianças portadoras de 
deficiências graves, o período referido no 
n.º 1 deverá ser prolongado segundo as 
modalidades estabelecidas pelos 
Estados-Membros."

Or. en

Alteração 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Alteração de Compromisso que substitui as alterações 31, 32 e 122

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de maternidade de pelo menos 18 
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto. 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
tenham direito a um período contínuo de 
licença de maternidade de pelo menos 20
semanas repartidas antes e/ou depois do 
parto.

Para o cálculo dessas vinte semanas são 
tidas em conta as seguintes regras:
- no que diz respeito às últimas seis 
semanas do período referido no n .º 1, a 
licença associada à família existente a 
nível nacional poderá ser considerada 
licença de maternidade para efeitos da 
presente directiva, desde que preveja uma 
protecção global das trabalhadoras na 
acepção do artigo 2 .º que seja adequada 
ao nível fixado na presente directiva. 
Neste caso, o período total da licença 
concedida deve exceder o período de 
licença previsto na Directiva 96/34/CE.
- a remuneração para as últimas seis 
semanas de licença não será inferior à 
prestação a que se refere o nº 3 do artigo 
11.º ou, em alternativa, a remuneração 
durante todo o período de licença de 
maternidade pode, em média, ser 
equivalente à remuneração calculada 
para as primeiras 14 semanas de licença 
de maternidade, se a remuneração mensal 
calculada para essas 14 semanas for 
equivalente ao salário do último mês ou à 
média do salário mensal;
- sempre que um Estado-Membro tiver 
previsto um período de licença de 
maternidade de, pelo menos, dezoito 
semanas pagas na íntegra, poderá decidir 
que as duas últimas semanas sejam 
preenchidas pela licença de paternidade 
existente a nível nacional, com o mesmo 
nível de remuneração.

Or. en
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Alteração 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Alteração de Compromisso que substitui as alterações 33, 127 e 128

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de seis semanas após o parto. Os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
possam escolher livremente o momento em 
que tiram a parte não obrigatória da licença 
de maternidade, antes ou depois do parto.

2. A licença de maternidade estipulada no 
n.º 1 inclui um período mínimo obrigatório 
de licença de maternidade integralmente 
remunerado de seis semanas após o parto, 
sem prejuízo das legislações nacionais 
vigentes que prevejam um período 
obrigatório de licença de maternidade 
antes do parto. Os Estados-Membros 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que as trabalhadoras, na acepção 
do artigo 2.º, possam escolher livremente o 
momento em que tiram a parte não 
obrigatória da licença de maternidade, 
antes ou depois do parto. O período 
obrigatório de seis semanas de licença de 
maternidade aplica-se a todas as 
trabalhadoras, independentemente do 
número de dias trabalhados antes do 
parto.

Or. en

Alteração 8
Edite Estrela
Alteração de Compromisso que substitui a alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2-C (novo)



AM\804430PT.doc 9/13 PE439.072v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2-C. No caso de nascimentos múltiplos, o 
período obrigatório de licença de 
maternidade referido no n.º 2 é acrescido 
por cada gémeo em conformidade com a 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Alteração de Compromisso que substitui as alterações 37 e 133

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A trabalhadora deve especificar o 
período escolhido para gozar a parte não 
obrigatória da licença de maternidade, o 
mais tardar, um mês antes do início da 
licença.

Or. en

Alteração 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez 
Alteração de Compromisso que substitui as alterações 38, 135 e 138

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença em caso de parto 
prematuro, hospitalização da criança à 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir um período 
adicional de licença de maternidade 
remunerado na íntegra em situações 



PE439.072v01-00 10/13 AM\804430PT.doc

PT

nascença, criança com deficiência ou
nascimentos múltiplos. A duração do 
período adicional de licença deve ser 
proporcionada e responder às necessidades 
específicas da mãe e do(s) filho(s).

especiais justificadas por razões médicas, 
nomeadamente em caso de parto 
prematuro, criança com deficiência, mãe 
portadora de deficiência, mãe 
adolescente, nascimentos múltiplos, ou no 
caso de parto ocorrido nos 18 meses após 
o parto anterior. A duração do período 
adicional de licença de maternidade após o 
parto deve ser proporcionada e responder 
às necessidades específicas da mãe e do(s) 
filho(s). Sempre que as legislações e/ou 
práticas nacionais prevejam um período 
de licença de maternidade ou de licença 
parental superior a 20 semanas, o mesmo 
pode ser contado para efeitos de qualquer 
dos períodos adicionais de licença de 
maternidade previstos nos n.ºs 3 e 4.

Or. en

Alteração 11
Edite Estrela 
Alteração de Compromisso que substitui a alteração 43

Proposta de directiva  – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É inserido o seguinte artigo 8.º-A:
«Artigo 8.º-A

Licença de paternidade
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os 
trabalhadores cuja parceira tenha 
recentemente dado à luz tenham direito a 
um período contínuo de licença de 
paternidade paga na íntegra e não 
transferível de, pelo menos, duas 
semanas, a gozar após o parto do seu 
cônjuge/parceira durante o período de 
licença de maternidade;
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Os Estados-Membros que ainda não 
tenham introduzido uma licença de 
paternidade paga na íntegra e não 
transferível, a gozar durante o período de 
licença de maternidade numa base 
obrigatória por um período contínuo de, 
pelo menos, duas semanas após o parto do 
seu cônjuge/parceira, são vivamente 
encorajados a agirem nesse sentido, a fim 
de promover a participação equitativa de 
ambos os progenitores no equilíbrio dos 
direitos e obrigações familiares;
2. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir aos 
trabalhadores cuja parceira tenha dado à 
luz recentemente uma licença especial 
abrangendo a parte não usada do período 
da licença de maternidade, em caso de 
morte ou incapacidade física da mãe.”

Or.en

Alteração 12
Edite Estrela
Alteração de Compromisso que substitui a alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. É inserido o seguinte artigo 8.º-B:
"Artigo 8.º-B

Licença de adopção
Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que as 
disposições da presente directiva relativas 
à licença de maternidade e de paternidade 
se apliquem igualmente em caso de 
adopção de uma criança com idade 
inferior a 12 meses."
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Or. en

Alteração 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Alteração de Compromisso que substitui as alterações 45, 148 e 149

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 92/85/CEE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 8º., 
salvo em casos excepcionais não 
relacionados com o seu estado autorizados 
pelas legislações e/ou práticas nacionais e, 
se for caso disso, desde que a autoridade 
competente tenha dado o seu acordo.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para proibir o despedimento e 
quaisquer preparativos de despedimento de 
trabalhadoras, na acepção do artigo 2.º, 
durante o período compreendido entre o 
início da gravidez e, no mínimo, seis 
meses após o termo da licença de 
maternidade prevista no nº. 1 do artigo 8.º. 
O despedimento durante este período deve 
ser formalmente justificado e devidamente 
circunstanciado por escrito, salvo em 
casos excepcionais não relacionados com o 
seu estado e devidamente especificados por 
escrito, autorizados pelas legislações e/ou 
práticas nacionais e, se for caso disso, 
desde que a autoridade competente tenha 
dado o seu acordo.

Or. en

Alteração 14
Edite Estrela
Alteração de Compromisso que substitui a alteração 57 (tendo em conta o parágrafo aprovado 
na comissão EMPL)

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Directiva 92/85/CEE
Artigo 11 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada adequada se garantir um 
rendimento equivalente ao último salário 
mensal ou salário mensal médio, dentro de 
eventuais limites determinados pelas 
legislações nacionais. Tais limites não 
podem ser inferiores à prestação recebida 
pelas trabalhadoras, na acepção do artigo 
2.º, na eventualidade de interrupção das 
respectivas actividades por razões 
relacionadas com o seu estado de saúde.
Os Estados-Membros podem fixar o 
período que serve de base ao cálculo do 
salário mensal médio.

3. A prestação mencionada no n.º 2, alínea 
b), é considerada equivalente se garantir 
um rendimento equivalente ao último 
salário mensal ou salário mensal médio. Às 
trabalhadoras em licença de maternidade 
será paga a integralidade do salário e a 
prestação será 100% do último salário 
mensal ou do salário mensal médio. Os 
Estados-Membros podem fixar o período 
que serve de base ao cálculo do salário 
mensal médio.

Or. en


